
106 A, B Ruha   ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 99 cm
Hozzávalók:
A, B modell: 2,45 – 2,45 – 2,45 – 2,45 
– 2,50 m 140 cm széles nyomott mintás 
viszkóz/ szatén; rávasalható szövött 
közbélés
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Az eleje hajtásait férccel jelöljük át az 
anyag színére.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az 
a) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta  2x
3 háta fodor, félbehajtott anyagból 1x
4 ujja  2x
5 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
6 háta alátét  2x
a) pánt a háta masnihoz 2x 62 cm 
hosszú, 8 cm széles
Vasaljunk közbélést az alátétre (5, 
6-os rész).  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Eleje hajtásai  1-es ábra
Egymás után hajtsuk össze a jelölt 
hajtásvonalakon fonákoldallal befelé, 
és felülről a jelölés aljáig 8 mm szélesen 
tűzzük le az eleje hajtásait. A varrás 
elejét és végét visszaöltéssel rögzítsük.

Vállvarrás  2-es ábra
Az eleje közepe felől az oldalsó szélek 
felé vasaljuk le a hajtásokat.
Színt színnel szemben fektessük 
a háta alkatrészeket az elejére, 
gombostűzzük, és varrjuk össze a 
vállát, 2 jel. Tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét a ráhagyást. Varrjuk össze az alátét 
vállát is, 3 jel. Vasaljuk szét a ráhagyást, 
tisztázzuk el az alátét külső szélét. 

Megkötők  3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a háta masnihoz szabott pántokat 
(a). Varrjuk össze 1,5 cm szélesen 
a nyitott hosszanti szélét és egyik 
végét. A ráhagyást 5 mm szélesre, a 
sarkon ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki 
a pántot, vasaljuk le a szélét. Nyitott 
szélét férceljük a hátára a nyakkivágás 
ráhagyásától kezdve.

Nyakkivágás /alátét  4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a nyakkivágásra és a 
háta hasíték szélére, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Hasítékjeltől 
hasítékjelig (nyíl) varrjuk fel az alátétet, 
a megkötő pántjait ekkor fogjuk közre, 
visszaöltéssel rögzítsük a varrás elejét 
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és végét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelt részeken az öltésig vagdossuk 
be, a sarkokon ferdén vágjuk le. Még 
ne fordítsuk be az alátétet.

Háta középvarrás 5-ös ábra
Az alátét alsó szélét a hasítékjeltől 
hajtsuk fel, gombostűzzük meg. 
Fektessük egymásra színt színnel 
szemben a háta alkatrészeket. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a háta 
középvarrást a hasítékjeltől az aljáig, az 
alátétet ne fogjuk a varrásba. Tisztázzuk 
el a középvarrás ráhagyását. 

Alátét 6-os ábra
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük és 
vasaljuk le a széleket. Vasaljuk szét 
a háta középvarrás ráhagyását. Az 
alátét hátsó szélét behajtva, kézzel 
varrjuk egymáshoz, alsó szélét öltsük 
a középvarrás, külső szélét a vállvarrás 
ráhagyására. 

Háta fodor 7-es ábra
Színt színnel szemben és 
középvonalban illesztve gombostűzzük 
és varrjuk a fodrot a háta alsó szélére, 
1 jel. A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a hátába.

Oldal- és ujja varrása, felhajtás  
8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalát, 4 jel. Hajtsuk félbe 
hosszában, színével befelé az ujját, 
varrjuk össze a szélét, 5 jel. Tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét a ráhagyást. A 
felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük, és 1,2 cm 
szélesen tűzzük le. Az ujja felhajtását 
ugyanígy készítjük el. 

Ujja bevarrása 9-es ábra
Gombostűzzük az ujját a karkivágásba: 
illesszük egymásra az ujja és 
oldalvarrást, az eleje és ujja 6-os jelét, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Férceljük 
be az ujját, a jelölések között tartsuk be. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk az ujjába.

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott 

dupla anyagból. 
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